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Bestuursorgaan   

[X]B & W 22-03-2016 

[X]Raad 13-04-2016 

[ ]Burgemeester -- 

College van B & W   

- Burgemeester - Weth. Kolkman 

- Weth. Hartogh Heys - Weth. Rorink 

- Weth. Grijsen 
 

 

  

 Besluitenlijst d.d. 

[ ]Akkoordstukken -- 

[X]Besloten -- 

[ ]Openbaar 22-03-2016 

  

Ondertekening/ Routing Voor Akkoord Opmerking 

Programma manager 
Folkeringa, Pieter 

10-03-2016 
folkeringa  

Directie 
Kossen, Marcel 

10-03-2016 
kossen  

Wethouder 
Hartogh Heys, Robin 

13-03-2016 
meer 

afgevinkt door MvdMeer op verzoek wethouder 

  

Adjunct- en gemeentesecr. (Routing) par. 

[ ] adjunct-secretaris -- 

[X] gemeentesecretaris 2016-03-15lantain 

  

Adjunct-secr. voor definitief (Besluit) par. 

[ ] adjunct-secretaris -- 

  

Bijlagen 

1. Preventie Jeugd "Het normale leven versterken" 

2. Lokale Educatieve Agenda Deventer 2016-2020 "Vertrouwen in talent en elkaar" 

  
B & W d.d.: 22-03-2016 
  
Besloten wordt: 

1 Het document "Preventie Jeugd: het normale leven versterken" vast te stellen; 

2 
het document "Lokale Educatieve Agenda Deventer 2016-2020, Vertrouwen in talent en elkaar" vast te 
stellen; 

3 de raadsmededeling vast te stellen; 

4 de stukken aan te bieden aan de raad; 

5 de nota en het besluit openbaar te maken. 

  

Financiële aspecten: 

Financiële gevolgen voor de gemeente? Nee 

Begrotingswijziging Nee 

  



 
Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) 

[X] De nota en het besluit openbaar te maken 

[ ] De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht 

[ ] De nota en het besluit openbaar te maken nadat  

   

[ ] De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…  

   

[ ] Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: 

   

[ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: 

   

 Kennisgeving/ Bekendmaking Awb 

Kennisgeving (publicatie) conform Awb Nee 

Bekendmaking conform Awb  Nee 

  

ADVIESRADEN: 

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? Nee 

Toelichting 

Inleiding 

Op het gebied van jeugd en onderwijs zijn in de afgelopen twee jaar diverse systeemwijzigingen ingevoerd.  

Op verzoek van het College hebben de CJG-partners opdracht gekregen om uitwerking te geven aan de 
preventieve functie van het CJG. Deze uitwerking is vastgelegd in het document "Preventie Jeugd: het normale 
leven versterken".  

Hiernaast liep de Lokale Educatieve Agenda met de onderwijspartners ten einde. Samen met de 
onderwijspartners is gewerkt aan een nieuwe agenda voor de komende jaren. Centraal stond de vraag wat 
kunnen gemeente en onderwijs vanuit ieders verantwoordelijkheid samen doen om te zorgen dat kinderen van 
nu in 2032 hun plek in werk en samenleving vinden. 

  
Beoogd resultaat 

De voorliggende visies vormen een uitwerking van de visie "Wieg naar werk 4.0" waarbij gekeken is hoe wij 
gezamenlijk in Deventer onze kinderen door te investeren in preventie het beste kunnen 
ondersteunen. Centraal staat hierbij het versterken van de aanwezige structuur en het zelfoplossend vermogen 
van mensen en hun netwerk. 

  
Kader 

Visie Wieg naar Werk 4.0. 

  
Argumenten voor en tegen 

Beide documenten kunnen apart vastgesteld worden. Aangezien partners, doel en doelgroep overeenkomen is 

het aan te bevelen om de beide visies gelijktijdig te behandelen en vast te stellen. 

  
Extern draagvlak (partners) 

Het document "Preventie Jeugd: het normale leven versterken" is ontwikkeld, voorgelegd en besproken binnen 

het CJG-managementoverleg en de LEA-werkgroep ontwikkeling beleidskader. 

De visie-ontwikkeling LEA is tot stand gekomen via interactieve sessies met de LEA-partners en een 

vertegenwoordiging van sleutelpartners vanuit aanverwante sectoren jeugd. De voorliggende LEA-visie is het 

resultaat hiervan en is in concept vastgesteld tijdens het bestuurlijk LEA-overleg. 

  
Financiële consequenties 

Geen. 

  
Aanpak/uitvoering 



 
Beide documenten hoeven formeel niet vastgesteld te worden door de Raad. Echter het College hecht er 
waarde aan gezien het belang van beide documenten, deze in een werksessie met de Raad te bespreken. 
Tevens heeft de Raad aangegeven behoefte te hebben om met de partijen in de stad regelmatig aan tafel te 
zitten. Daarom wordt een werksessie belegd op 13 april 2016 waarbij Raad, CJG- en LEA-partners worden 
uitgenodigd. 

 


